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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเซีย  
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตภุษีู-ตลาดมดื                              (-/-/เย็น)                                         

11.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่าํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

14.10 น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเทีย่วบนิ FD 1030   
 
 
 
 
 
 
 
 
15.30 น.        เดนิทางถงึ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
จากนัน้ นาํท่านเดนิขึ้นบนัได 328 ข ัน้สู่ พระธาตภุษีู (Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มรืน่ 

ดว้ยตน้ดอกจาํปา ภษู ีน้ีหมายถงึ “ภศูร”ี คอืเป็นศรขีองเมอืงหลวงพระบางนัน่เอง ตัง้ 

โดดเด่นกลางใจเมอืงมจีดุชมววิก่อนถงึยอดพระธาต ุมองเหน็วดั บา้นเรอืน ทอดยาว 

ขนานกบัแม่นํา้โขงจรดปากแม่นํา้คานยอดสูงสุดของภษู ีอยู่บนพื้นทีร่าบแคบๆ ตวัพระ 

ธาตเุป็นทรงดอกบวัสีเ่หลีย่มทาสทีอง ตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองสาํรดิ7 ช ัน้ สูงประมาณ 21 เมตร จะ

สวยมากในยามเยน็ แบบน้ีแสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตเุป็นสทีองสุกปล ัง่ มทีางเดนิรอบองคพ์ระธาตสุามารถชมทวิทศันต์วัเมอืง

หลวงพระบางไดเ้กอืบรอบเลยทเีดยีว 

  คํา่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเมอืงหลวงพระบาง หลงัทานอาหาร  นาํท่าน ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง  

หรอื ตลาดมืด เลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นที่ระลกึ  

   นําท่านเขา้สูพ่กัที่ Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัท่ีสอง ตกับาตรขา้วเหนียว-บา้นช่างไห-่บา้นผานม-ถํ้าติ่ง-น้ําตกกวงชี-พธิีบายศรสูีข่วญั               (เชา้/กลางวนั/เยน็)          

05.00  น. ตื่นเชา้ไปร่วม ทาํบญุ-ตกับาตร กบัชาวหลวงพระบางทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะ 
พากนัออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆท์ีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูปซึง่เป็นภาพ 
ยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสุขและความ 
เลือ่มใสศรทัธาทีม่ต่ีอพทุธศาสนาทีห่ย ัง่รากลกึลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและนาํท่าน 
แวะเทีย่วชม ตลาดเชา้  

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 
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หลงัอาหาร นาํท่านจากนัน้นาํท่านแวะชอ้ปป้ิงผา้พื้นเมอืงที ่บา้นผานม เป็นหมูบ่า้นชาวไทลื้อ มฝีีมอืในการทอผา้อย่างสวยงาม อดตีเป็นแหลง่

ทอผา้ถวายแด่เจา้มหาชวีติ ปจัจบุนัผา้ทอจากบา้นผานมน้ีมชีื่อเสยีงมาก และมกีารรวมกลุม่ต ัง้เป็นศูนยห์ตัถกรรมแสดงสนิคา้ และ

ยงัมกีารสาธติใหท่้านชมดว้ยจากนัน้นาํท่านลงเรอืเดนิทางชมววิทวิทศันส์องฝัง่แมน่ํา้โขง ถํ้าติ่ง (Ting Cave) ซึง่เป็นถํา้อยู่บนหนา้

ผารมิแม่นํา้โขงมอียู่ 2 ถํา้ คือ ถํา้ลา่งและถํา้บน ถํา้ติ่งลุม่ หรอื ถํา้ลา่งสูง 60 เมตร จากพื้นนํา้มลีกัษณะเป็นโพรงนํา้ตื้นๆ มหีนิงอก

หนิยอ้ย มพีระพทุธรูปไมจ้าํนวนนบั 2,500 องค ์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยนื มที ัง้ปางประทานพร และปางหา้มญาต ิถํา้ติง่บน จะไป

ทางแยกซา้ยเดนิขึ้นบนัไดไป 218 ข ัน้ ปากถํา้ไม่ลกึมากมพีระพทุธรูปอยู่ในถํา้แต่ไมม่ากเท่าถํา้ล่าง สมยัโบราณเป็นทีส่กัการะ

บวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจา้โพธสิารทรงเลือ่มใสพระพทุธศาสนาเป็นผูน้าํพระพทุธรูปเขา้มา 

และจงึทรงใชถ้ ํา้ติ่งเป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธ์ิทางพทุธศาสนาแลว้ลอ่งเรอืกลบั ก่อนถงึตวัเมอืงหลวงพระบางแวะ บา้นช่างไห ชมวถิชีวีติ

ของชาวบา้นทีอ่ยู่รมิแมน่ํา้โขง มอีาชพีในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาว จาํหน่ายและยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้พื้นเมอืงจาํพวก ผา้

ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงนิ วางจาํหน่ายอย่างเป็นระเบยีบ ชมความร่วมมอืของชาวบา้นทีไ่ดจ้ดัแต่งลานบา้น อย่าง

สวยงามเพือ่รอรบันกัท่องเทีย่ว ไดเ้วลาพอสมควรลงเรอืเดนิทางกลบัสู่ตวัเมอืงหลวงพระบาง 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นาํเดนิทางผ่านหมูบ่า้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้นสู่ น้ําตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวงพระบาง 30กโิลเมตร 

ไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใต ้หนึ่งในนํา้ตกทีส่วยทีสุ่ดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของ 

นํา้ตกทีต่กลดหล ัน่เป็นช ัน้ๆอย่างสวยงามแต่ละช ัน้เกดิจากการผสมของหนิปูนสูงราว 70  

เมตร ม ี2 ช ัน้ สภาพป่าร่มรื่น มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆ นํา้ตก 

ไดเ้วลาสมควร นาํทกุท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่เมอืงหลวงพระบาง 

  คํา่       รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเมอืงหลวงพระบาง  

(พศิษ!! พธิบีายศรสูีข่วญัตามประเพณีพื้นบา้นของหลวงพระบาง) 

   นําท่านเขา้สูพ่กัที่ Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัท่ีสาม วดัเชียงทอง-วดัใหม่สวุรรณภมูาราม-พระราชวงัเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ                          (เชา้/กลางวนั/-)      

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 
นาํท่าน เทีย่วชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมอืงหลวง 

พระบางสรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชก่อนทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจนัทน ์ 

และยงัไดร้บัการอปุถมัภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์และเจา้ชวีติศรสีว่างวงศว์ฒันา  

กษตัรยิส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว บรเิวณทีต่ ัง้ของวดัอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียง 

เหนือของตวัเมอืงหลวงพระบาง ใกลบ้รเิวณทีแ่มน่ํา้คานไหลมาบรรจบกนักบัแมน่ํา้โขง 

 มพีระอโุบสถ หรอืภาษาลาวเรยีกว่า “สมิ” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนกั หลงัคาพระอโุบสถแอ่นโคง้และลาดตํา่ลงมาก ซอ้นกนัอยู่ 3 ช ัน้ 

เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางม ีช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซึง่เป็นทีส่งัเกตกนัว่า เป็นวดัทีพ่ระมหากษตัรยิส์รา้งขึ้นจงึม ี

17 ข ัน้ ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกนัว่าจะเกบ็ของมค่ีาไวใ้นนัน้ดว้ย ส่วนหนา้บนั หรอืภาษาลาวว่า “โหง”่ เป็นรูปเศียร

นาค ความงามของวดัอยู่ทีค่วามสงบสงา่สะอาดมกีารวางผงัออกแบบและบาํรุงรกัษาอย่างดเียีย่ม จากนัน้นาํท่านเทยีวชม วดัวชุิน
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ราช นาํท่านนมสัการ พระธาตหุมากโม เป็นเจดยีป์ทมุหรอืพระธาตดุอกบวั แต่ชาวลาวท ัว่ไปเรยีกวา่ พระธาตหุมากโม เน่ืองจาก

เหน็ว่ามรูีปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึ่งหรอืทรงโอควํา่ คลา้ยสถปูฟองนํา้ทีส่าญจ ีประเทศ 

อนิเดยี ยอดพระธาตมุลีกัษณะคลา้ยรศัมแีบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลงักาหรอื 

สุโขทยั บรเิวณมมุฐานช ัน้กลางและช ัน้บนมเีจดยท์ศิทรงดอกบวัตูมท ัง้สีม่มุ 
เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารนาํท่านเดนิทางไปวดัใหม่สวุรรณภมูารามหรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกนั 

ส ัน้ๆวา่ "วดัใหม่" เคยเป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็พระสงัฆราชบญุทนั ซึง่เป็นสมเดจ็ 

พระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหา

ชีวติสกัรินฤทธิ์ จนกระท ัง่ถงึปีพ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระท ัง่

ปจัจุบนั เมือ่มาเยอืนวดัแห่งน้ีสิ่งที่เราจะสงัเกตเห็นถงึความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คือตวัอุโบสถ(สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรง

โรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมท ัง้สี่ดา้นสองระดบัต่อเนื่องกนั จากนัน้ นําท่านชม พระราชวงัเก่า (Royal Palace 

Museum) เป็นวงัที ่เจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ทรงประทบัอยู่ที่น่ีจนสิ้นพระชนม ์ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่ปี พ.ศ.

2518  พระราชวงัก็ไดถู้กเปลีย่นเป็น พพิธิภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอฟงัธรรมหอ้งรบัแขกของเจา้มหาชีวติและพระมเหส ีหอ้งทอ้ง

พระโรง  ทางดา้นหลงัก็เป็นพระตาํหนกัซึ่งมเีครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเก็บไวเ้ป็นระเบยีบเรียบงา่ย และ นมสัการหอพระบาง 

ซึ่งเป็นพระคู่บา้นคู่เมอืงของหลวงพระบาง เป็นพระพทุธรูปประทบัยืนปรางคห์า้มสมทุรเป็นพระพุ3ทธรูปศิลปะขอมสมยัหลงั

บายน นํา้หนกั 54 กก. ประกอบดว้ยทองคาํ 90% และยงัมพีระพทุธรูปนาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอกี 4 องคป์ระดิษฐานอยู่ 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดนิทางมุ่งหนา้สู่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง 

16.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031  

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
....................................................................................... 

 
อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วดัเชียงทอง พกั 4 ดาว 3 วนั บนิ FD 
เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

4 ส.ค.61 6 ส.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

18 ส.ค.61 20 ส.ค.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

25 ส.ค.61 27 ส.ค.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

1 ก.ย.61 3 ก.ย.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
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8 ก.ย.61 10 ก.ย.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

22 ก.ย.61 24 ก.ย.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

29 ก.ย.61 1 ต.ค.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

6 ต.ค.61 8 ต.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

13 ต.ค.61 15 ต.ค.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

23 ต.ค.61 25 ต.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 ต.ค.61 29 ต.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 พ.ย.61 12 พ.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

17 พ.ย.61 19 พ.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 พ.ย.61 25 พ.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 24+1 16,900 16,500 12,900 3,000 

9 ธ.ค.61 11 ธ.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,000 

31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 24+1 16,900 16,500 12,900 3,000 

5 ม.ค.62 7 ม.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

12 ม.ค.62 14 ม.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

19 ม.ค.62 21 ม.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

26 ม.ค.62 28 ม.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
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อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัม้ือหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 
 ค่ารถตูร้บั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
 ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอบุตัิเหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบินปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคมุของ

บรษิทัฯ 
 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถอื 
ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั 
คณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหนา้ 
เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิทกุกรณี 
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4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว ้
(15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่ 
เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธิ์เลือ่นวนัเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง 
โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 
6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้กอ่นทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ

บนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลีย่นเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 
7.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เลม่น้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 
 

รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 
 บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอื

เดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 
 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อ

จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 
 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นช่ือได ้
 เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได ้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 
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 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชนข์องท่านเอง** 
 

 


